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Dohled probačního úředníka u trestně neodpovědných dětí  

 
 
1. Zaměření diplomové  práce a její základní koncepce  
 
Předložená diplomová práce (dále i DP) je věnována analýze  trestněprávních, kriminologických a 
souvisejících trestněpolitických aspektů aktuální problematiky výchovného působení na delikventní 
děti, které ještě nedovršily věk nutný pro vyvození jejich trestní odpovědnosti. Práce je zpracována 
v rozsahu cca 55 stran vlastního textu výkladu, přičemž přibližně polovinu představuje část teoretická 
a druhou polovinu část věnovaná empirickým poznatkům získaným v rámci autorkou provedeného 
výzkumného šetření.  
 
V teoretické části práce se autorka pokusila o vymezení klíčových otázek dětské kriminality a její 
právní regulace. K tomu účelu se snažila definovat na základě sekundární analýzy odborné literatury, 
resp. příslušných právních předpisů, pro tuto oblast významné pojmy. Text výkladu této části práce 
nicméně nepůsobí vždy přirozeně a plynule, neboť se jedná vesměs o kompilaci citací z (v odkazech 
průběžně uváděných) odborných pramenů; nadto se zde autorka dopustila  několika věcných chyb 
(srov. výklad v prvém odst. shora na s. 25, kde nerozlišuje mezi dítětem mladším 15 let a mladistvým, 
chybné používání termínu „přípravné řízení“ namísto „řízení o uložení opatření dítěti mladšímu 
patnácti let“ na s. 29 a násl., záměna výchovných povinností a omezení s přiměřenými povinnostmi a 
omezeními na s. 25). Tyto nepřesnosti jí lze jako neprávníkovi odpustit, vytknout je však třeba 
ledabylé formální zpracování práce, kde je řada gramatických chyb, zejména v chybějící interpunkci, 
což místy činí text obtížněji srozumitelným (některé překlepy působí nadto až komicky srov. s. 25, 
předposlední odst. nebo s.43, název grafu č.11).  
 
Nutno tedy konstatovat, že s výjimkou některých podkapitol pojednávajících o vývojových aspektech 
a důsledcích věkového období dospívání (s. 15,16) a jeho kriminologických charakteristikách, včetně 
příslušných statistických dat a jejich interpretací, nelze hodnotit ani po stránce věcné, o to méně pak 
po stránce formální, teoretickou část DP jako zvlášť přínosnou.  
 
Nejcennější částí práce je nepochybně její praktická část, kde se autorce podařilo realizovat poměrně 
časově náročné empirické šetření, a to jak v rámci tzv. předvýzkumu, kde shromáždila velmi zajímavé 
názory a zkušenosti probačních úředníků specializovaných v dané oblasti, tak v rámci provedené 
sekundární analýzy spisů dětských delikventů. Vhodně zvolené výzkumné techniky a obezřetná 
interpretace získaných poznatků s vědomím limitů a rizik jejich případné generalizace, umožnily 
kvalitní zpracování této části práce a následně pak i formulaci dobře argumentačně podložených 
závěrů a cenných doporučení jak odstranit, resp. minimalizovat zjištěné nedostatky.  
 
Výsledky praktické části práce lze proto – na rozdíl od části teoretické-  hodnotit jednoznačně 
pozitivně a lze jich využít nad rámec vlastní DP také jako podnětů de lege lata, popř. i de lege ferenda 
(s. 58-62).  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že zaměření práce a její základní koncepce vyjádřená vnitřní strukturou 
práce, odpovídá autorčinu záměru a splňuje tak požadavek kladený na diplomové práce ohledně 
souladu cílů, kterých mělo být dosaženo se způsoby, jaké k tomu byly  použity. 
 
 
2. Zvolené metody a úroveň formálního zpracování 
 
Autorka zvolila jako hlavní metodu zpracování své diplomové práce sekundární analýzu odborné 
tuzemské literatury a trestněprávní analýzu platné úpravy, doplněnou v praktické části vlastním 
výzkumným šetřením  (sondou) mezi vybranými odborníky a excerpcí spisové dokumentace 



delikventních dětí, kterým byl uložen dohled vykonávaný probačním úředníkem podle ZSM. Ve své 
práci vycházela z dostupné tuzemské odborné literatury a poznatků z aplikační praxe.  
 
Za nedostatky DP lze kromě její výše již zmíněné neúplnosti v teoretické části, kriticky poukázat na 
řadu překlepů a gramatických chyb, zejména v interpunkci.  
 
Pokud jde o stylistickou úroveň zpracování DP, je tato zpracována na dobré úrovni. Totéž nelze 
bohužel konstatovat pokud jde o anglickou anotaci. Závěrečný seznam použité literatury rovněž není 
zpracován příliš pečlivě, když nezahrnuje některé, v textu DP průběžně  citované tituly. 
 
 
3. Doplňující otázky pro ústní obhajobu 
 
V zájmu úspěšné ústní obhajoby je třeba, aby se autorka vyjádřila k následujícím otázkám, popř. svůj 
písemný text ještě ústně doplnila: 
 

- odstranila věcné  nepřesnosti svého výkladu na s. 25, 27 a 29; 
 

- zpřesnila svůj nejasný výklad pojednávající o „...množství interních předpisů, které upravují 
postupy soudů a státních zástupců.“ (srov. s.23 shora); 

 
- doplnila svůj výklad o možná vysvětlení příčin registrovaného výrazného poklesu tzv. dětské 

praaekriminality v roce 2010 (srov. s. 19); 
 

- vysvětlila blíže svůj návrh de lege ferenda formulovaný v závěru DP (s.62, třetí odst. shora) 
ohledně potřeby obligatorního zapojení probačních úředníků do všech řízení ve věcech dětí 
mladších patnácti let.   

 
 
4. Celkové zhodnocení práce 
 
Posuzovanou diplomovou práci doporučuji k ústní obhajobě.  
 
V závislosti na průběhu a výsledcích ústní obhajoby, zahrnující i úspěšné vypořádání se s uplatněnými 
připomínkami, navrhuji hodnotit předloženou diplomovou práci klasifikačním stupněm velmi dobře. 
 
 
7. září 2011 
 
 
 
Prof. JUDr. Helena  Válková, CSc. 
vedoucí diplomové práce 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 


